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Des del moment que estic en
política, jo vaig a totes”.
Aquesta frase de Ramon
Trias Fargas (1922-1989)

il·lustra a la perfecció l’aparent para-
doxa que un polític liberal i catalanis-
ta que participà des del primer rengle
en la recuperació de la democràcia a
Espanya i l’autonomia de Catalunya
en la segona meitat del segle XX, co-
vés una íntima consciència de fracàs
personal, malgrat la seva participa-
ció destacada en els èxits col·lectius.

Aquesta és la història magnífica-
ment exposada en la biografia de
Trias Fargas escrita per Jordi Amat.
Tot ve de què el catedràtic d’Econo-
mia format a Xicago, que se sabia
portador d’alguns dels cognoms
més il·lustres del regeneracionisme
catalanista de principis del segle pas-
sat, va aspirar a ser president de la
Generalitat i alcalde de Barcelona i
no ho aconseguí.

L’interès particular d’aquesta
biografia rau en què explica sense
gaire embuts que els obstacles con-

tra els quals s’estavellà Trias Fargas
estaven en el seu propi bàndol. “A la
línia de sortida de la cursa pel liderat-
ge del catalanisme a la Transició, Pu-
jol i Trias Fargas ocupaven posici-
ons comparables”, escriu Amat.
Què va impedir, doncs, que Trias
guanyés la cursa? L’obra hi dóna
respostes de dos tipus. D’una ban-
da, l’eina que va crear, el partit Es-
querra Democràtica, no tenia ni
l’arrelament ni els quadres necessa-
ris. Era massa mesocràtic, poc popu-
lar. D’altra banda, el perfil personal
de Trias Fargas no era el d’un líder
de masses, ni televisiu. “Una perso-
na elitista, que tenia un alt concepte
de si mateix (...) que exhibia unes
maneres, un sarcasme i una saviesa
que podia arribar a ser irritant”.

La necessitat d’unificar les disper-
ses ofertes per a l’espai polític del
centre-dreta catalanista el dugué a
acceptar el 1977 primer una aliança
i després la fusió del seu partit amb
el de Pujol, Convergència Democrà-
tica (CDC). Li costà de pair que,
com a màxim, seria el número dos,
una posició a la que no estava acos-
tumat. Però Trias hagué de desco-
brir encara que amb la fusió co-
mençava una llarga i corsecadora
lluita contra els que es consideraven

l’ala esquerra del partit, Miquel Ro-
ca i Josep Maria Cullell. No és una
de les més petites paradoxes d’aques-
ta història el fet que el mateix Mi-
quel Roca que arraconava Trias a
CDC pel seu liberalisme fos, més en-
davant, el 1986, el mascaró de proa
del Partido Reformista aixecat per
lluitar contra el PSOE en
col·laboració amb liberals madri-
lenys com Antonio Garrigues
Walker i altres antics companys de
Trias Fargas en el Servicio de Estu-
dios del Banco Urquijo els anys cin-
quanta i seixanta.

Roca fou la pedra a la sabata de
Trias. I una de les més interessants
aportacions de la biografia escrita
per Amat és la reproducció de nom-
broses pàgines del dietari personal
escrit per Trias en les que va prenent
nota de les topades. Del joc ambigu
de Pujol i de les travetes de Roca.

La seva venjança fou no callar,
criticar. Dir públicament, per exem-
ple, que l’aventura del Partido Refor-
mista havia deixat Catalunya en les
pitjors condicions per negociar amb
Madrid des de 1931. Exercicis com
aquest són els que dugueren Pujol a
definir Trias el 1989, poc abans de la
seva mort, com “honor i flagell” de
Convergència.

Entre l’enciclopèdia de Speusippos, escrita cap a l’any
370 aC, i la Gran Enciclopèdia Catalana (que és una
de les últimes enciclopèdies impreses que s’han fet al
món), se n’han redactat un gavadal, per a il·lustració

del personal i guia de tafaners i de perplexos. Ara que
s’anuncien arreu les pàgines web i el poder de Google per
trobar tota mena d’informació, és el moment de puntualit-
zar les diferències essencials que existeixen entre una enci-
clopèdia de gran extensió i de qualitat, i aquest recurs de
caràcter immediat, de respostes ràpides —molt sovint equi-
vocades, perquè fins i tot Wikipedia està plagada d’errors,
també de contradiccions en les diverses versions, en llen-
gües vàries, d’un mateix article: vegeu, precisament, les
grans diferències que hi ha quan es comparen l’entrada en
anglès i en castellà de la veu “Encyclopedia” / “Enciclope-
dia”— i la utilitat de les grans enciclopèdies en paper, les
quals, d’altra banda, ara es troben a preu de saldo als
llibreters de vell.

El primer element que diferencia una cosa de l’altra és la
dimensió diacrònica, transtemporal, de les enciclopèdies im-
preses i “antigues” —quedi clar que tan antigues són les
Disciplinarum, de Varró, o la Naturalis historia, de Plini
(només els llibres I i II a la Col·lecció Bernat Metge, 1925),
com la darrera edició, posem per cas, de la Britannica. Qualse-
vol visitant d’una biblioteca pública ben abastida, com la de
Catalunya, o la de la Universitat de Barcelona, tindrà l’opor-
tunitat, per exemple, de posar damunt la taula els Praecepta
ad filium, de Cató, la Reial Enciclopèdia compilada per l’em-
perador Constantí VII, l’any 940, el Liber excerptionum, de
Ricard de Sant Victor, l’Hortus deliciarum (cap a 1180), pri-
mera enciclopèdia escrita per una dona, Li Livres du trésor,
de l’humanista Brunetto Latini, el tan influent Dictionnaire
historique et critique, de Bayle (1697), la famosa enciclopèdia
dels jesuïtes, o Dictionnaire de Trévoux —que és aquella que,
en despertar la ira agnòstica de Diderot i d’Alembert, va
esperonar la redacció de la més famosa de totes, la francesa
dels autors esmentats, 1751 i següents—, la primera edició
completa de l’Enyclopaedia Britannica (1771), la primera del
Brockhaus alemany, 1809, o la de Larousse, el Grand Diction-

naire Universel du
XIXe siècle, 1865.

Posar tot això de cos-
tat, cosa que no es pot
fer a través de la xarxa,
dóna una idea extraor-
dinària d’allò que els es-
tructuralistes marxistes
francesos van anome-
nar “ruptures epistemo-

lògiques”, idea que Michel Foucault, sense ser marxista, va
aprofitar per escriure el seu essencial Les mots et les choses.
¡Quin goig, agafar la Història natural, de Plini, i trobar-hi,
ordenades, explicacions de tot, des de les coses del cosmos fins
a les petiteses més inversemblants, entrades dedicades a “Les
pluges de llet, sang, carn, ferro, llana i maons cuits” (¿algú ha
vist mai una cosa semblant? ¡quines coses passaven al segle I
dC!), “Quan va començar a haver-hi barbers a Roma”, “Qui es
va inventar l’engreix de les gallines”, “Dels membres genitals
molt petitons”, “De l’estornut” (un gran misteri, encara avui
dia), “Dels laberints egipcis, lèmnics i itàlics”, i coses així.

Cap d’aquestes matèries no surten per res a les enciclo-
pèdies contemporànies. Les últimes que portaven aquesta me-
na de rareses són algunes obres de caràcter enciclopèdic del
segle XVIII, com el fastuós Teatro crítico universal, del pare
Feijoó, que constitueix una de les lectures més saboroses que
es poden fer de la literatura espanyola, després del Quijote. Hi
trobareu entrades tan estupendes com ara: “Cómo evitar los
funestos errores de enterrar a los hombres antes de tiempo”,
“Sobre el tránsito de las arañas de un texado a otro” (prece-
dent de la figura de Spiderman), “Causa de la destreza del
juego de naipes”, “De los polvos purgantes del Doctor Ahi-
laud, médico de Aix, en la Provenza”, “Antipatía de franceses
y españoles”, o “Del no sé qué”, tema recurrent a la història
de la filosofia moderna i contemporània, que es troba a Juan
de Valdés, Angelus Silesius, Pascal, Montesquieu, Balzac o
Vladimir Jankélévitch, que jo sàpiga.

Com he dit, a partir de Bayle, i més encara de Diderot,
Brockhaus i Chambers, les enciclopèdies van reflectir un
estat del coneixement molt més exacte i científic, però conti-
nua sent molt revelador comparar aquestes enciclopèdies
assentades en el progrés de la ciència —entre la de Diderot i
la de Chambers; per tant, entre 1751 i 1860— amb les que es
van escriure entre Speusippos i Francis Bacon, per exemple,
en què es parla d’unes coses de caràcter com qui diu pre-su-
rrealista. Aquesta dimensió diacrònica, com s’ha comentat,
és el que no trobareu mai a Internet, perquè a un “navegant”
mitjà no se li acudirà passar d’un article de l’Enciclopedia
Espasa, per exemple, a Plini, a Varró, o a la primera gran
enciclopèdia xinesa: el Huang Ian, de cap a l’any 220 dC.

Hi ha un llibre esplèndid —un dels pocs que mai s’han
escrit— sobre aquest tema; el trobareu, per poc preu, a
través de la pàgina web d’abebooks: Robert Collison, En-
cyclopaedias. Their History Throughout the Ages, Nova York
i Londres, Hafner Publishing Company, 1964.
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Enciclopèdies
JORDI LLOVET

Trias Fargas, honor i flagell

Hikikomori (L’era
del buit)
Jordi Faura
Bromera
128 pàgines. 11euros

El culte a les noves
tecnologies i al con-
sumisme ha sacsejat
les mentalitats i els

hàbits de la societat actual.
Els joves en paguen els
“danys col·laterals”. Des-
orientats, confosos, mese-
lls, l’estrat generacional
més vulnerable del cos so-
cial es tanca en un indivi-
dualisme extrem i s’atrinxe-
ra en espais íntims o tri-
bals. Davant dels proble-
mes o dels reptes, solen
reaccionar amb l’apatia po-
lítica més depriment o amb
la violència física o verbal
més agressiva. No gosen
pensar en un altre món pos-
sible, en alternatives via-
bles, per no deprimir-se i,
sovint, defensen el no com-
promís per por a la frustració. Pro-
visòriament, són víctimes innocents
del món que construeixen els adul-
ts, fins que ho deixen de ser i ja no
s’hi és a temps.

Jordi Faura (Sabadell, 1982)
mostra a Hikikomori dos dels fenò-
mens més inquietants de la societat
japonesa d’avui: l’existència dels hi-
kikomoris i les kogals. El primer
concepte designa els adolescents
que decideixen voluntàriament re-
cloure’s a la seva cambra refugi, en
companyia de la PlayStation, els vi-
deojocs i Internet. El segon, les jove-
netes que malbaraten els diners en
moda, música i aficions cares i que
exerceixen la prostitució per subven-
cionar-se una “vida de consum”,
per dir-ho com Bauman. Tant l’aï-
llament patològic dels hikikomoris
com el consumisme compulsiu de
les kogals —dues cares d’una ma-
teixa renúncia a l’exercici de la
llibertat— no deixen de ser epifenò-
mens de la desemparança de “l’era

del buit” diagnosticada per Lipo-
vetsky.

L’acció de Hikikomori se centra
al voltant d’un doble eix: el del per-
sonatge absent, el hikikomori a què
al·ludeix el títol, i el de la seva ger-
mana Akane, un prototipus de ko-
gal, fills d’una família de classe mit-
jana benestant de Tòquio. El hikiko-
mori neokafkià de Faura esdevé
una metàfora de l’autoaïllament a
què condueix un sistema salvatge
que esmicola les relacions interper-
sonals i dinamita la solidaritat so-
cial, mentre que la kogal exemplifi-
ca la monstruositat a què duu la
integració preferent com a consumi-
dors que brinda la modernitat líqui-
da. Els divorcis, els suïcidis
col·lectius o l’egohedonisme porno-
gràfic que materialitza l’amor són
altres símptomes d’una societat
malalta, autodestructiva, sense em-
patia ètica ni visió col·lectiva, en
què els joves no s’atreveixen a som-
niar per por al fracàs.

A través d’aquestes conductes ar-
quetípiques, deshumanitzadores del
jovent nipó, i el contrapunt ambiva-
lent que ofereix un occidental, Fau-
ra dibuixa un retrat àcid de la hiper-
tecnificada, ultracompetitiva i des-
cohesionada societat japonesa, mo-
del del que comença a passar ja a
Europa. A diferència de la seva
obra La sala d’espera (2008), més
abstracta, en traça els aspectes més
fiblants sense aturar-se en circumlo-
quis, ni en concessions engavanya-
dores: va de dret, amb la màxima
economia de mitjans i un punt d’hi-
pèrbole crítica, al plantejament, el
nus i el desenllaç fatal, tràgic, dels
conflictes exposats. Amb estil es-
querp, a la manera de Bernhard,
cisella les escenes amb certa inten-
cionalitat didàctica, brechtiana, que
mou els arquetips en joc amb habili-
tat per advertir, per deducció lògica,
del perill de tallar els fils que, en
termes individuals i col·lectius, relli-
guen els vincles socials.

Símptoma nipó
FRANCESC FOGUET i BOREU

“És magnífic creuar els
sabers de les enciclopèdies

de qualsevol temps”

Una escena de Hikikomori, de Jordi Faura, representada a La Villarroel. / PILAR AYMERICH
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Una lliçó contra
la barbàrie nazi
Quan l’avançada edat ja l’impedeix
d’anar a les escoles per explicar als
joves l’horror de la deportació i els
camps de concentració nazis, Marcial
Mayans ha volgut suplir amb aquest
llibre una tasca que ha realitzat durant
anys com una obligació, com una mis-
sió que es van imposar molts altres supervivents de
l’holocaust perquè allò que van patir no s’oblidés ni es
tornés a repetir. Barceloní del barri del Raval, Mayans
descriu les atrocitats viscudes al camp de Mauthausen
i explica com aquella barbàrie el va marcar per sempre
més i com encara li pertorba el son.

Testimoniatges i memòries (1936-1945). Marcial
Mayans. Cossetània. 216 pàgines. 14,80 euros

Aventures, humor i
sàtira al cor del Congo
Al Congo, l’exèrcit de Leopoldo II de
Bèlgica imposa l’ordre sota l’autoritat
de Lalande Biran, un poeta que té l’am-
bició d’acumular fortuna i retornar a les
tertúlies dels cafès de París. Peculiars per-
sonatges converteixen aquella selva en
un circ de l’ambició i l’absurd en la darre-

ra novel·la, plena d’humor i sàtira, de l’autor basc Ber-
nardo Atxaga, pseudònim de José Irazu Garmendia,
que Alfaguara publica simultàniament en català (traduc-
ció de Núria Pujol i Xavier Theros) i castellà. Ambues
versions surten a temps perquè l’autor en firmi exem-
plars per la Diada de Sant Jordi, de la qual ha estat
escollit pregoner per Biblioteques de Barcelona.

Set cases a França. Bernardo Atxaga. Alfaguara.
264 pàgines. 19,50 euros

Una història d’amor
i de mort
Amor de perdició, considerada l’obra
mestra de Camilo Castelo Branco i la
més coneguda de l’anomenat ultraro-
manticisme portuguès, apareix per pri-
mera vegada en català amb traducció
de Xulio Ricardo Trigo. La novel·la,
que porta el subtítol de Memòries d’una família, és la
història d’un amor impossible (el que sent l’adoles-
cent Simao per la Teresa, la seva veïna i filla del més
gran enemic del seu pare) i del destí tràgic al qual es
veuen abocats alguns dels protagonistes.

Amor de perdició. Camilo Castelo Branco. La otra
orilla. 240 pàgines. 24 euros

El somni d’un nen que
convida a la reflexió
Guardonat amb el Premi Internacio-
nal d’Il·lustració de la Fundació SM
2008, aquest conte amb text i dibuixos
de Josep Antoni Tàssies explica la his-
tòria d’un nen que somnia que durant
la nit de Reis s’adona que el nen Jesús

no és al pessebre. El nen surt al carrer a buscar-lo i el
troba fent companyia als pobres, als que pateixen i a
les víctimes de les guerres. Una bella història que
convida a la reflexió amb poques paraules (el text, del
mateix il·lustrador, és molt breu) i amb grans i sugge-
rents dibuixos.

El nen perdut. Tàssies. Cruïlla. 32 pàgines. 14 euros
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Rellotge sense busques/
Frankie Addams
Carson McCullers
(Trad. Marta Ferré i Antoni Picor-
nell / Trad. Jordi Martín Lloret)
Ed. del Salobre / Empúries
278 pàg. 23 euros / 191 pàg. 16 euros

La literatura de Carson Mc-
Cullers (Geòrgia, 1917-No-
va York, 1967) exhibeix
una gran capacitat de pene-

tració psicològica. I, d’una mane-
ra dosificada, a mesura que desple-
ga els caràcters dels personatges,
va donant pas a l’exposició del fris
social i històric del Sud natal
d’aquesta autora. Els ecos de
Faulkner, Capote i Tennessee Wi-
lliams ressonen en l’obra de Mc-
Cullers, reiterant una sèrie de te-
mes comuns en la literatura
d’aquests mestres: la soledat, la in-
comunicació, la integritat moral,
les transformacions del Sud, la
marginació o la remarca que la vio-
lència és un dels atributs inherents
de la naturalesa humana. Una le-
gió de personatges estigmatitzats
per la llei o la moral desfilen en les
pàgines de la narrativa d’aquesta
autora. Sordmuts, negres, homo-
sexuals, geperuts, botxins i arrisca-
ts defensors de causes nobles ofe-
reixen un ric ventall sobre la volu-
bilitat humana i els intricats pro-
cessos d’afermament de la indivi-
dualitat. Aquests personatges, mal-
grat la seva extremitud, no queden
mai estereotipats per un concepte
o per un panegíric, sinó que són
vigorosos, creïbles des del centre
de les seves passions i contradicci-
ons, plenament dissuasius d’aquell
defecte que François Mauriac as-
senyala quan diu que “si un perso-

natge es doblega dòcilment a allò
que n’esperem, és que no té vida
pròpia i que entre les mans només
tenim una despulla”.

Ara, en dues traduccions exem-
plars, s’amplia a la nostra llengua
el repertori de títols d’aquesta au-
tora que, des d’una literatura cen-
trada a explorar la incomunicació,
resisteix de manera admirable el
pas del temps. Edicions del Salo-
bre ha publicat Rellotge sense bus-
ques i Editorial Empúries acaba
de treure Frankie Addams, obres
que ja havien estat traduïdes al cas-
tellà: la primera per Bruguera
l’any 1983 i la segona per Seix Bar-
ral el 1988. Rellotge sense busques
és l’última novel·la que va escriure
McCullers. Relata les vicissituds
de quatre personatges que entre-
creuen les seves vides, expressa els
últims moviments d’un món mori-
bund: els valors multiseculars del
Sud dels EUA, els darrers intents
per preservar un sistema econò-
mic crepuscular i un ordre civil fo-
namentat en la segregació racial,
la censura i l’ultraconservaduris-
me moral. Un antic senador, el jut-
ge Fox Clane, de gairebé 90 anys,
racista i reaccionari, encarna
aquest món en extinció. Però no
és una figura plana sotmesa a
l’ideari programàtic de la pitjor li-
teratura d’idees, sinó un personat-
ge que deixa escapar llambregades
de contradicció i ambigüitat, so-
bretot focalitzades en l’estima que
sent per un adolescent negre que
és orfe, pel seu nét Jester
—homosexual i antiracista— i pel
dolor i sentiment de culpabilitat
que el penetra des del suïcidi del
seu fill. La mateixa finesa intros-
pectiva i la mateixa capacitat de

revelar un món cristal·litza en el
personatge homònim de la
novel·la Frankie Addams, una ado-
lescent de 12 anys, òrfena de mare,
i que en el curs d’uns pocs dies
d’un monòton estiu que intensifi-
ca la rutina i l’avorriment, experi-
menta un desig de rebel·lió que la
du a la recerca de la seva identitat
personal. En un procés sempre po-
laritzat per la maduresa vital
d’una criada negra de la família
(Berenice) i per la innocència del
seu cosí de sis anys (John Henry),
Frankie descobreix els atributs vio-
lents de la vida: la soledat, la viola-
ció, la frustració i la malaltia. El
seu cicle de crisàlide no té res a
envejar a Holden Caulfield, el pro-
tagonista d’El vigilant en el camp
de sègol, de Salinger. En una ca-
denciosa modulació d’il·lusions,
la noia canvia el seu nom segons
l’elevació o caiguda de les seves
expectatives: comença dient-se
Frankie, passa a dir-se F. Jasmine i
acaba amb el nom de Frances.

Aquestes dues novel·les projec-
ten la força de la credibilitat mo-
ral. Allunyades del mecànic dictat
de sentiments, són obres que no
expliciten sinó que suggereixen. El
temps desacompassat d’un Sud
que encara malda per postergar
els drets civils s’enclou en la imat-
ge poderosa d’un rellotge sense
busques. La recerca de la identitat
d’una adolescent s’assenta sobre
el simbolisme dels canvis de nom
de la protagonista. A Rellotge sen-
se busques el temps es va paralit-
zant a poc a poc des de la seva
última cuetejada. A Frankie Adda-
ms el temps creix, davalla i torna a
expandir-se. Dos motius de mes-
tria i fruïció literàries.

Ha passat Sant Josep, amb el groc líquid de la
crema. Les mimoses ja ofereixen, després del seu
esclat lluminós de pólvores oloroses, un aspecte de
fatiga rovellada. Que de pressa ha passat la seva

esplendor! Sic transit gloria mundi. Però l’any continua
tossut la seva carrera. Després de l’hivern, un hivern de
fred i de neu, d’aigua i de vendavals, és el torn de la
primavera. Ja hi som. Després de l’equinocci, el 21 de març
—que ve del llatí aequinoctium, que vol dir justament que
nit i dia són iguals de llargs—, el dia comença a guanyar
terreny a la nit, la claror a la fosca. I tot el món es desvetlla.
Els ocells refilen com bojos en una piuladissa desmesurada,
els troncs adormits dels arbres, fins i tot els dels més vells,
treuen brots nous, primer botons i després aquelles fulletes
verd’aigua tan fràgils, tan entendridores. Els narcisos
mouen les seves corol·les al vent de març com molinets de

paper i cau sobre els cors una mena de ruixim d’esperança
inconcreta. Ve el bon temps. Els adolescents es remouen en
la seva incertesa, i els vells també. Però és clar, són dues
incerteses oposades. Els uns no saben com serà la vida. Els
altres, com serà la mort. Floriran aviat els lilàs malaltissos i
les glicines torbadores. Començaran a despuntar les prime-
res roses. Però no avancem els esdeveniments. Queden enca-
ra uns pocs dies de març, d’aquell març marçot de la dita,
que mata la vella a la vora del foc, i la jove si pot. L’antici-

cló que encoratja pot fondre’s com un bolado i el vent de
març pot portar encara els últims freds ressagats de l’hivern
i fer les seves últimes destrosses. Després vindrà l’abril, és
clar, el de la incerta glòria, però tanmateix gloriós, si més
no en les seves aparences. El maig encara queda lluny.

M’agrada el març, amb les seves polsegueres i els seus
disgustos. Potser perquè és el mes de la quaresma, el mes
de la penitència, de la vida austera i les lentes passejades
meditatives. Potser perquè té dies plàcids i dies revolts.
Potser perquè al fons hi batega la promesa d’una resurrec-
ció. Pasqua no podia estar més ben posada dins el curs de
l’any, perquè fa coincidir el renovellament del món físic, de
la naturalesa, amb la possibilitat del nostre renovellament
interior, amb la resurrecció del nostre jo més íntim perdut
en les tenebres depressives dels hiverns massa llargs, en
l’aclaparament de la solitud que ens deixen els amics que
se’n van per sempre. No sé com s’ho fan en altres zones del
planeta amb un Nadal a ple sol i calorós i amb una Pasqua
tardoral que anuncia mort i desolació. Els falla el correlat,
és clar. La resurrecció interior se’ls deu fer molt més dura
sense el paral·lel exterior de l’esclat solar, sense l’esplendor
vegetal, sense els desficis de la fertilitat animal. Sense un
encoratjador model sensible.

Març marçot, que mata la vella a la vora del foc, i la jove
si pot. Març marçot de la balsàmica crema de Sant Josep i
els consoladors brunyols de quaresma. Març marçot.
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